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De Trappisten achterna

Driegangentrappistenmenu:

zaterdag 25 juni

trappisten-aperitief
trappisten-kaaskroket
stoofvlees op grootmoeders wijze
met trappistenbier en frietjes
(vegetarisch hoofdgerecht is mogelijk)

coupe Café Trappisten: vanille ijs met
in tripel gelegen rozijnen
en een caramel van trappist

We vertrekken voor deze uitstap met
de autobus om 10.00 u.
op parking De Meent
Ontvangst om 11.30 u. met een echt
trappistenaperitief in

Café Trappisten Westmalle

Wie zijn de Trappisten
van Westmalle?
Met deze activiteit trachten we jou
een zo groot mogelijk abdij- en
Trappistenbeleving aan te bieden.
Zo kunnen we proeven van een
heus Trappistenevenement waarbij
historie, cultuur, natuur en het
culinaire in elkaar verweven
worden.

Daarna krijgt u een voor- en
hoofdgerecht waarin producten van
de Westmalse abdij verwerkt zijn.
Om 14.00 u. gaat de deur van de
abdij open voor een korte
gebedsdienst.
Na dit stil moment maken we een
korte wandeling (± 4,5 km),
in de omgeving van de abdij.
Terug in
Café Trappisten Westmalle
kunnen we nog genieten van een
trappisten-nagerecht
Terug thuis: 17.30 u.

Dranken, die naar eigen keuze
kunnen genomen worden tijdens het
menu zijn niet in de kostprijs
begrepen.

Kostprijs:
€ 50 voor KWB - leden
niet leden betalen € 60

Inschrijven via:
https:/www.kwbbonheidenrijmena
m.be/inschrijven
Opgepast !!! Uw inschrijving is pas
geldig na het storten van het bedrag
op rek.
BE06 9730 8533 9422
t.v.v. KWB Bonheiden-Rijmenam

Inschrijven via: https:/www.kwbbonheidenrijmenam.be/inschrijven
Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be
Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be
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fiets-zomer-zoektocht
van 15 juni t/m 31 augustus
.

Wind en regen zal ons niet blijven
teisteren want de zomer is in
aantocht en daarvan zullen we
(hopelijk) volop kunnen genieten.
Misschien lag je tijdens de
wintermaanden even stil en dat kan
mogelijk wat spierpijn opleveren.

Een leuke fietsuitstap (±30 km),
op je eigen tempo,
met je gezin, op eigen houtje of …

Deelnameformulieren:
Café de Krekel
Dorp 65 - Bonheiden
Eet- & Praatcafé ‘t Blikveld
J. Morrensplein 3 - Bonheiden
Kafee Spek
Lange dreef 10 -

Rijmenam

Maar met onze KWB - zoektocht
kan je geheime hoekjes
en verrassende, misschien
ongekende plekken van Bonheiden
en omgeving ontdekken.

Sport & jeugd Bonheiden
Grote Doelstraat 1b - Bonheiden

à propos… veel zoek-, fietsgenot

F. Hellemans - 0496 50 67 68
H. Consciencelaan 10 - Bonheiden

Gemeentehuis Bonheiden
J. Morrensplein 10 - Bonheiden

C. Van Hove - 015 51 84 51
Peulisbaan 73 - Rijmenam

Deelnameformulier: € 10
(Inbegrepen één drankje, twee
pensen met brood en appelmoes
en natuurlijk een mooie prijs op
ons KWB - pop-up - Café

.

Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be
F. Verbelen - 0468 33 06 03 - ferdinand.verbelen@telenet.be
Aanpassingen tijden de zoektocht via:
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be/fiets-zomer-zoektocht
.
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Jardin d’Amour
donderdag 14 juli
vanaf 19.30 u.
In de tuin van de oude Pastorij
in Rijmenam
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stap-week-end
pinksterdag
vaderdag
fiets-zomer-zoektocht
de trappisten achterna

juli
 fiets-zomer-zoektocht
11 feest v.d. Vlaamse gemeenschap
14 jardin d’amour
21 Nationale feestdag

samen zingen

augustus

met Nadine en Jos

15 O.-L.-Vrouw hemelvaart
fiets-zomer-zoektocht

31

september
18 kwb - pop-up - café

oktober

Voor deze activiteit halen we onze
mooiste stem boven en laten we
ons eens goed gaan.

Opgelet ! ! !
breng uw eigen tuinstoel mee

Wat is er leuker dan op
een mooie zomeravond,
in de tuin, bij een lekker glas, uit
volle borst, samen te zingen.
We laten het goed klinken en
uiteraard zorgen we ervoor dat
onze stembanden goed
gesmeerd zijn en blijven.

Inkom (incl. 1gl schuimwijn):
€ 2 KWB – leden
€ 5 niet leden

Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be
Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be

6 van slapen lig je toch niet wakker
23 rijmheidewandeling
30 wintertijd
31 halloween

november
1 Allerheiligen
5 sprookjeswandeling
11 wapenstilstand WO I
startviering
14 jaarmarkt Rijmenam
15 koningsdag
2527 blokjesfestival

december
6
9
25
31
31

sinterklaas
nepalees koken
kerstmis
oudejaar
koeken zingen.

meer

kwb bonheiden - rijmenam
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V.U.
Francis Hellemans
H. Consciencelaan 10
2820 Bonheiden
+32 496 50 67 68
hellemans.geens@telenet.b
e

